
HABITAÇÃO

AMBIENTE

- Criação de um gabinete habitacional de 
trabalho conjunto com a Domus Social e a Porto 
Vivo, SRU no sentido de se identificar e colmatar 
carências habitacionais e mediar resolução de 
problemas

- Criação de uma “Oficina Solidária”, que assegure 
pequenas reparações no domicílio de fregueses de idade 
avançada e/ou em situação de dependência temporária ou 
permanente, para os quais a execução destas pequenas obras 
seja determinante para o seu bem-estar, assim como de bens 
essenciais à autonomia de pessoas com mobilidade reduzida

- Criação de um gabinete de 
intervenção social que oriente e ajude os 

cidadãos em situações de carência e em 
risco de exclusão social, assim como as vítimas 

de comportamentos desviantes, de dependências 
químicas e de violência doméstica

- Criação de uma Rede Social da Freguesia, em 
articulação com as IPSS locais, que ajude na relação entre 

as famílias mais carenciadas e as instituições que as apoiam, 
e que melhore ainda o apoio prestado à Terceira Idade através 

da rede de cuidados domiciliários

- Ampliar a oferta de vagas em creches da rede pública, através da 
constituição de novas parcerias com as IPSS

- Melhorar e alargar a todas as escolas do ensino básico da freguesia a 
cooperação entre a Junta de Freguesia, os Agrupamentos de Escolas e as 

Associações de Pais na promoção dos chamados prolongamentos escolares

- Colocação de aparelhos de manutenção física nos principais espaços verdes e 
ajardinados da freguesia e promoção a criação de hortas comunitárias

- Defender a requalificação dos espaços verdes que circundam a Ribeira da Granja e 
promover a criação de novos.

SAÚDE, EDUCAÇÃO 
E ACÇÃO SOCIAL

LAZER
- Criação nos principais núcleos residenciais da freguesia de 
uma rede de parques infantis

- Dinamização de uma rede local de bibliotecas 
promovendo hábitos de leitura

- Promover e apoiar o associativismo cultural e desportivo 

- Sensibilizar a Câmara Municipal do Porto para a 
necessidade de criação de novas infraestruturas 
desportivas na freguesia, especialmente um pavilhão 
gimnodesportivo

MOBILIDADE
- Reivindicar a reabilitação dos arruamentos da 
freguesia onde os pavimentos e os passeios se 
encontram mais degradados

- Reivindicar a concretização da ligação rodoviária 
da Rua Airosa à Rotunda do Bessa em Francos

- Defender o aumento da frequência de passagem 
dos autocarros e a criação de novas linhas em 
zonas insuficientemente servidas por transportes 
públicos
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CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE RAMALDE

A cidade do Porto tem 12 
casas vazias para cada 
família a necessitar de 
habitação?

SABIA QUE

Os eleitos da CDU marcam a diferença. Na Câmara e na 
Assembleia Municipal do Porto tem sido uma voz activa 

na defesa dos interesses dos munícipes. Foi a força 
política que mais propostas fez e que mais 

requerimentos apresentou sobre os problemas que 
a população levanta e que os nossos eleitos 

registam nas inúmeras visitas que fazem. 
Precisamos de mais eleitos com esta fibra, 

com esta dedicação!
Vota na CDU também na Câmara e na 

Assembleia Municipal. 
É hora de dar a vez à CDU.

Dá força a quem te dá voz!


